
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อเล็กซานเดรีย• เมมฟิส • ซคัคารา่ • ปิรามิดกีซ่า 
เดินทางกบัสายการบินประจาํชาตอิิยิปตแ์อร ์(MS) 

พกัโรงแรมระดบัสี&ดาว  พรอ้มรายการล่องแม่นํ)าไนล ์ชมระบาํหนา้ทอ้งอนัลือชื&อของอียิปต ์
ขอเชิญท่องเที�ยว อียปิต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งตาํนานอนัลี& ลบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปี

รามิด (ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกซึ�งมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมากกวา่ 5,000 ปี 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
22:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั)น 4 แถว Q 

เคาน์เตอร ์14- 20 สายการบินอียิปต ์ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

วนัที&สอง กีซ่า – เมมฟิส – ซคัคารา่ 
00.55 น. �เหินฟ้าสู่ ประเทศอิยปิต ์โดยสายการบินอิยิปตแ์อร ์เที�ยวบินที� MS 961  
05.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ย

แล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ&นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั &วโมง) เขา้โรงแรมเพื�อ
รบัประทานอาหาร 

 เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ�งอยูไ่ม่ไกลจากไคโรนักเพื�อชม มหาปีรามิด”หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลก 
ทั&ง @พระองค ์ซึ�งองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปต์โบราณสรา้งขึ& นเพื�อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิ�งก่อสรา้งที�
ยิ�งใหญ่และเก่าแก่ที�สุด ของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั&งสิ& น 30 ปี และกาํลงัแรงงานกวา่แสนคน ตดัจากแท่งหิน
ขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไมผ่่าน ชมตวั สฟิงซ ์ที�
แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต  
(หากสนใจขี&อูฐ กรุณาตดิตอ่ที&หวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอ่ท่านตอ่หนึ&งตวั) 
 
 
 
 
 

เที&ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมืองที�ไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตร์ว่ามีความสาํคญัในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหนึ�ง
เดียวโดยกษัตริยเ์มนา ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศที์� 1 ที�นี� ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลา
บาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสที� 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี�ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ& น
สวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที�ใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื�อชม ปีรามิดขั)นบนัได 

เป็นสิ�งก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที�ฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุค
ต่อมา  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คํ &า  � บริการอาหารคํ &า ณ ภตัตาคาร  
             � นาํท่านเขา้สู่ที&พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที&สาม       อเล็กซานเดรยี – กรุงไคโร – ล่องเรอืแม่นํ)าไนล ์
เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ @ ชั �วโมง) ถ่ายรูปคู่กบั ป้อมปราการซิ
ทาเดล (CITADEL) ซึ�งในอดีตนั&นเป็นที�ตั&งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ�งในสิ�งมหัศจรรยข์องโลก
ยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนที�เป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบ
รามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที�สวยงาม 

เที&ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ&น 
บ่าย นําเที�ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ�งเป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ที� ชื�อว่า ราคอนดาห์ เมื�อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื�อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 
2,300 กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหมี้การปรบัปรุงขยายเมืองเพื�อ 
เป็นเมืองหลวงและตั&งชื�อใหค้ลอ้งจองกับชื�อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี& ยงัเป็นสถานที�สําคัญใน
ตํานานรกัอนัยิ�งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื�อกอ้งโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอน
โทนี และปัจจุบันเมืองนี& ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที�ติดกับทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียนที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของโลก ชม หลมุฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์
แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งนี& มีสามชั&น ชั&นที� 1 มีไว ้
สาํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชั&นที� 2 เป็นที�ฝังศพ และชั&นที� 3 ใชเ้ป็นที�รวมญาติเพื�อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการ
เลี& ยงสงัสรรคก์นัทั&งวนั ซึ�งเล่ากนัว่าตอนที�นักโบราณคดีคน้พบที�นี�เป็นครั&งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจาน
วางอยู่ ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิ�งสําคัญโบราณในสมยัโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร 
ปอมเปย ์เป็นชื�อเพื�อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูนํ้าที�ยิ�งใหญ่แห่งโรมนั ซึ�งภายหลงัทั&งสองไดก้ลายเป็นศัตรู
กนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้กชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี&
เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั&งอยู่อยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซอี์กสองตวั / ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่
เมืองหลวงกรุงไคโร 
 
 
 
 

 
คํ &า � บริการอาหารคํ &าบุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่นํ)าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม คํ &าคืนสอง

ฟากฝั &งแม่นํ)า พรอ้มชม และร่วมสนุกกบัการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อนัเลื&องชื&อและการ
แสดงพื) นเมืองตา่งๆประกอบดนตรี 

       � นาํท่านเขา้สู่ที&พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที&สี&          ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอีิยปิต ์– ตลาดข่าน เอลคาลิลี& 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอิยิปตที์�แออดัอยูใ่นเมืองหลวงถึง (K ลา้นคน ซึ�ง
ถือวา่เมืองที�ติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก ชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี ซึ�งเริ�ม
สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอยา่งออตโต
มนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ�งเป็นของขวญัในการแลกเปลี�ยนกบัอนุสาวรีย์
ปลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซสที�สอง เพื�อสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รั �งเศส  

เที&ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ&น 
 
 
 
 
 

นําคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเลื�องชื�อ เป็นสถานที�ที�รวมศิลปะวตัถุโบราณมากมาย
ที�สุด (ค่าบตัรเขา้ชมมมัมี�ของพระมหากษัตริยท์ั&ง (( พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้
ชมกรุณาติดต่อที�หวัหน้าทัวร ์ค่าเขา้ชมประมาณ (NN อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ ON USD) ชมโลงศพ
ทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํ ของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมายของ
พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี& บรรลงักท์องคาํ ซึ�งภาพบนพนักเกา้อี& ที�โร
แมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยู่บนเกา้อี& และมีพระมเหสีของพระองคก์าํลงัทานํ&ามนั
หอมให ้ทั&งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผื�อแผรอนัลึกซึ& ง นอกจากนี& ท่านยงัจะไดช้ม
สมบติัอนัลํ&าค่าอื�นๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ�งของทั&งหมดลว้นมีอายุ
เก่าแก่กว่า 3,NNN ปี นําท่านไปชอ้ปปิ& งสิ& นคา้พื& นเมืองอันงดงามที� ตลาดข่านเอลคาลีลี”ตลาดสําคัญ
ทางการคา้ขายของพื& นเและสินคา้ที�ระลึกที�ใหญ่ที�สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื& อของพื& นเมืองสวยๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนํ&าหอมที�ทําดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื�องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลาย
แบบอาหรบั พรม และของที�ระลึกพื& นเมืองต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
คํ &า  � บริการอาหารคํ &า ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.40 น. เหินฟ้ากลบั สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� MS 960 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที&หา้        สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิรู ้

ลืมเลือน 
หมายเหตุ  

• กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี&ยนแปลงไดเ้พื&อความเหมาะสม ทั)งนี) ทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั
เป็นหลกั 

• กรณีเดินทางไม่ถึง ]^ ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

• กรณีเดินทาง ]_ ท่าน และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ&ม ท่านละ 2,^__ บาท 
** ในกรณีที&คณะออกเดินทางตํ &ากว่า ]^ ท่าน หรือต ํ &ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี&ยนแปลง

ขนาดของพาหนะที&ใชใ้นการนาํเที&ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
** ในกรณีที&คณะออกเดินทางตํ &ากว่า ]^ ท่าน หรือต ํ &ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ&มเตม็ ตามความเหมาะสม 
 
 

ในกรณีที&ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตั bวเครื&องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที&ของบรษิทัฯทราบทุกครั)งก่อนทาํการออกตั bวทุกประเภท  

มิฉะนั)นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายที&เกิดขึ) นในกรณีที&ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  
หรอืเปลี&ยนแปลงการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิาร 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ d-e ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ d ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ่ d ท่าน) 

พกัเดียว
เพิ&ม 

df ม.ค.-_d ก.พ. hd 
]f-de ก.พ. hd 
]f-de มี.ค. hd 
dh-e_ มี.ค. hd 
de-di เม.ย. hd 

36,fff บาท 36,fff บาท 36,fff บาท 3,^__ บาท 

e_ เม.ย.-_4 พ.ค. hd 37,fff บาท 37,fff บาท 37,fff บาท 3,^__ บาท 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี) รวม 
1. ค่าตั Tวเครื�องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั&นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต ์และนํ&าหนัก 

        ในการโหลดสมัภาระและอุปกรณใ์นการใชส้่วนตวั ท่านละ ( ชิ& น นํ&าหนักไมเ่กิน O@ กิโลกรมั  
O.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3.     ค่าที�พกัหอ้งละ O ท่านตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั&งสิ& น 2 คืน 
W.     ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
K.     ค่าอาหารทุกมื& อที�ระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ  
Y.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื�นวีซ่าก่อนการเดินทาง ON วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
Z.     ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 
[.     ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน O,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ^__,___ บาท 
        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั&น”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ Y เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ ZK ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบรกิารนี) ไม่รวม 
1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมลูค่า Z% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย @% 
3. ค่าขี�อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี�ฟาโรห ์(( พระองค ์ที�พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไว ้

ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม สั �งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. �ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ e USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น e วนั เท่ากบั f USD)       
     �พนักงานขบัรถ ท่านละ d USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น e วนั เท่ากบั h USD) 
     �ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ e USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถิ�น  
เงื&อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที& ] : สาํรองที&นั &งจา่ย ]^, ___ บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน e วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที& d :ชาํระยอดส่วนที&เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า d_ วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที&เกิดขึ) นจริง ณ วันนั)น ที&ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั bว
เครื&องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิoในการคืนเงินทั)งหมดในทุกกรณี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิoยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที&ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน  ซึ&งในกรณีนี) ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั)งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์&นใหถ้า้ตอ้งการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์&  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ& นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ
สูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคานี& คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ& น ตามอตัราค่านํ&ามนั 
หรือ ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ_ที�จะปรบัราคาตั Tว ตามสถานการณด์งักล่าว 

5. เนื&องจากรายการทวัรนี์) เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิoการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิoไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หมายเหตเุกี&ยวกบัการขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื�นขอวีซ่า เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื�นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีที�เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถาน
ฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื�นวีซ่าอีกครั&ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ�งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ�มเติมจากที�
ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั&ง ซึ�งอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ�งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที�นี&  
*** บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ& นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
*** ราคานี& คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ& น ตามอตัราค่านํ&ามนัหรือ
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ_ที�จะปรบัราคาตั Tว ตามสถานการณด์งักล่าว 
*** เนื�องจากรายการทัวรนี์& เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ_การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสารในการยื&นวีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง
ใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง d] วนั 
 
 
 
 
  
 

 

  

  

  

 


